
Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Eksta Bygdegård 11 maj 2013 kl. 13:00.
Eksta Fiber ekonomisk förening har sin första ordinarie föreningsstämma den 11 maj 
2013 i Eksta Bygdegård. Förvaltningsberättelsen och ev. beslutsunderlag kommer att 
finnas tillgängliga på föreningens hemsida före föreningsstämman.

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Val av valberedning, två till tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden 

a. Godkännande av stadgeändringarna ifrån extra årsmöte 3/1-2013
§4
Till  medlem kan  antas  sökande  som äger  fastighet,  bostad  eller  anläggning  inom 
föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Eksta socken med omnejd. I egenskap 
av  medlem,  väntas  du  följa  föreningens  stadgar  och  beslut,  samt  bidra  till 
förvekligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till 
föreningen, på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas och 
beslutas av styrelsen.
§5
Varje  medlem skall  betala  fastställda  insatser  och  avgifter,  samt  följa  föreningens 
stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerhetställa 
den  egna informationen om utvecklingen i  föreningen.  Om betalning  från medlem 
uteblir vid upprepade tillfällen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Medlem är 
skyldig att efter egen omständighet och förmåga, aktivt medverka i genomförandet av 
fiberprojektet. 
§6

Varje medlem skall delta med en insats som är lägst 200 kr och högst 34 000 kr per av 
medlemmen inom verksamhetsområdet ägd fastighet, bostad eller anläggning. 
Insatsens storlek beslutas av föreningens styrelse. Insatsen skall betalas när 
medlemskap har beviljats. 
Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1§ lag (1987.667) om ekonomiska föreningar 
återbetalas inte erlagd medlemsinsats.

b. Övriga frågor

17. Mötets avslutning

Efter årsmötesförhandlingarna ges information om nuläget och slutligen bjuder 
föreningen på kaffe med kaka.
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